
 

CHLEOPATRA 

Læs mere om olien her: http://chleo.dk/arg  

Argan olie 100 ml 
Flydende guld fra Marokko 

Økologisk, koldpresset og uraffineret 

Oprindelsesland:  Marokko 

Ekstraktions Metode:  Koldpresset 

Udvundet fra:  Kernen 

Botanisk navn:  Argania spinosa 

Engelsk navn:  Argan oil 

Vitaminer:  E 

Omega fedtsyrer:  3, 6 og 9 

Også kendt som:  Maroccan oil 

Økologisk:  Ja 

 

 

 

HVAD ER ARGAN OLIE? 

Argan olie er kendt som det “flydende guld fra Marokko” og som essensen fra “livets træ”. 

Olien fugter og nærer sundt hår, hud og negle. Den er velegnet til alle hud- og hårtyper og absorberes let ind i 

huden. Olien er en 100% naturlig, koldpresset og økologisk olie. 

Den indeholder essentielle fedtsyrer som kroppen ikke selv kan producere og er fabelagtig rig på antioxidanter så 

som E-vitamin (tocopherol). Olien har fortræffelige healende og fugtgivende egenskaber, og hjælper med at 

minimere strækmærker, ar, rynker og de fine linjer. 

Argan olie styrker tørt og beskadiget hår med et nyt sundt, blødt og skinnende liv. Forkæl din krop med en ekstra 

glød og gnist til hud og hår. 

ARGAN OLIE ER VELGNET: 

• Som fugtighedscreme til håret, kroppen og 

ansigtet 

• Til at stramme huden op og beskytte hudens 

elasticitet 

• Til at forhindre strækmærker ved graviditet eller 

vægttab 

• Til at blødgøre hælens hud, albuer, knæ og 

neglebånd 

• Til at stimulere hårsækkene 

• Til at reducere rynker og forhindre tidlig ældning 

på grund af ydre aggressioner (sol, forurening, 

rygning, stress m.m.) 

• Til at lindre symptomerne på eksem og psoriasis 

• Til at reducerer hudirritationer og betændelse 

SÅDAN ANVENDER DU ARGAN OLIE 

Argan Olie er en kosmetik olie med mange formål for 

alle medlemmer af familien. Den kan bruges til hud, 

hår, ansigts-og neglepleje, og passer alle hud og 

hårtyper. 

Forkæl din krop med en ekstra glød og gnist til hud 

og hår. 

Anvendes efter bad på tør hud og tørt hår. Rig på 

Vitamin-E samt Omega 6 og 9. 

Nyd en sund og ung hud med denne 100% rene, 

koldpresset Argan olie, håndlavet med kærlighed og 

ømhed hos CHLEOPATRA. 

http://chleo.dk/arg
https://www.chleopatra.dk/fremstilling-af-vegetabilske-olier/
https://www.chleopatra.dk/argania-spinosa/
https://www.chleopatra.dk/vitaminer-til-huden/
https://www.chleopatra.dk/omega-fedtsyrer/

